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 การจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค และการปรับปรุง
แผนงานระยะปานกลาง (MTEF) เป็นการด าเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน (RID 
No.1) ของอธิบดีกรมชลประทาน (นายทองเปลว กองจันทร์) ที่ได้แถลงไว้ในการประชุมผู้บริหารกรมชลประทาน 
เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2561 โดยอยู่ภายใต้หัวข้อที่ 2 เรื่องการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนงานและ
งบประมาณทั งระบบ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้กระบวนการพัฒนาแหล่งน  าของกรมชลประทานมีแนวทางที่
ชัดเจนสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน  า นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแผน
ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการวางแผนการพัฒนาใน
ระดับจังหวัด ทั งโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยวิเคราะห์ปัญหาเชิงพื นที่ (Area base) และ
พิจารณาศักยภาพตั งแต่ระดับลุ่มน  าย่อยขึ นมา เพ่ือให้เห็นศักยภาพการพัฒนาอย่างแท้จริง แล้วจัดท าเป็นฐานข้อมูล
แผนงานโครงการ ต่อไป 

 ส าหรับแนวทางการด าเนินงานนั น ในขั นตอนการรวบรวมแผนงาน/โครงการ ใช้จากฐานข้อมูลต่างๆ 
ได้แก่ ฐานข้อมูลกรอบการพัฒนาพื นที่ชลประทาน 60 ล้านไร่ ฐานข้อมูลโครงการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน  า ฐานข้อมูลโครงการตามผลการศึกษาที่ผ่านมา ทั งรายงานการศึกษาความ เหมาะสม (FS) รายงาน
วางโครงการ (PR) และรายงานการวางโครงการเบื องต้น (RR) ฐานข้อมูลแผนงาน/โครงการ ตามแผนงบประมาณ
รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (Medium Terms Expenditure Framework : MTEF) ของกรมชลประทาน และ
ฐานข้อมูลแผนงานโครงการชลประทานขนาดเล็กทั่วประเทศ  จากนั นจึงท าการทบทวน ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล เช่น ต าแหน่งที่ตั ง ความซ  าซ้อน สถานภาพโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ความสอดคล้องกับปัญหาที่
เกิดขึ นทั งการขาดแคลนน  า อุทกภัย และคุณภาพน  า เป็นต้น  และท าการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ โดย
พิจารณาจาก นโยบายในระดับต่างๆ ข้อจ ากัดในการพัฒนา ความต้องการของราษฎร เป็นต้น  ก่อนจัดท าเป็น
แผนงานการพัฒนาโครงการ  โดยแบ่งเป็นแผนงานระยะสั น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) แผนงานระยะกลาง 
(พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ.2571 - พ.ศ.2580) 

ระยะเวลาในการด าเนินงานเพ่ือจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับ
ภาค และการปรับปรุงแผนงานระยะปานกลาง (MTEF) ใช้เวลา 6 เดือน (มีนาคม – สิงหาคม พ.ศ.2561) 

ทั งนี  กรมชลประทานตั งใจจะให้แผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค ที่จัดท าขึ นนี  
เป็นเครื่องมือส าหรับหน่วยงานในระดับส านัก และโครงการชลประทานทั่วประเทศใช้เป็นแนวทางในการวาง
แผนการพัฒนาด้านการชลประทานให้เดินไปในทิศทางเดียงกันอย่างชัดเจน  
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บทที่ 1 

สภาพทั่วไปของพื้นที่จังหวัด 

1.1 สภาพภูมิประเทศ 

จังหวัดสมุทรสาคร มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล สูงจากระดับน ้าทะเลประมาณ 1.00 - 
2.00 เมตร มีแม่น ้าท่าจีนไหลผ่านตอนกลางจังหวัด  ไหลคดเคี ยวตามแนวเหนือใต้ลงสู่อ่าวไทยที่อ้าเภอเมือง
สมุทรสาคร ระยะทางยาวประมาณ 70 กิโลเมตร พื นที่ตอนบนในเขตอ้าเภอบ้านแพ้วและอ้าเภอกระทุ่มแบนมีความ
อุดมสมบูรณ์ของดินและมีโครงข่ายแม่น ้าล้าคลองเชื่อมโยงถึงกันกระจายอยู่ทั่วพื นที่กว่า 170 สาย จึงเหมาะที่จะท้า
การเพาะปลูกพืชนานาชนิด และบางส่วนเป็นย่านธุรกิจ อุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย พื นที่ตอนล่างของจังหวัดใน
เขตอ้าเภอเมืองสมุทรสาครอยู่ติดชายฝั่งทะเลยาว  41.8 กิโลเมตร จึงเหมาะที่จะประกอบอาชีพประมงทะเล 

เพาะเลี ยงสัตว์น ้าชายฝั่งและท้านาเกลือ 
จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดชายทะเล ตั งอยู่ริมฝั่งแม่น ้าท่าจีนในเขตพื นที่ภาคกลางตอนล่างของประเทศ

ไทย ประมาณเส้นรุ้งที่ 130 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศาตะวันออก เป็นจังหวัดปริมณฑล  ห่างจาก
กรุงเทพมหานครประมาณ 30 กิโลเมตร จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงลึกออนไลน์ (Agri 
Map Online) มีพื นที ่819.956 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 512,473 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี  

- ทิศเหนือ ติดต่อ  จังหวัดนครปฐม 
- ทิศใต้  ติดต่อ  ทะเลอ่าวไทย 
- ทิศตะวันออก ติดต่อ  กรุงเทพมหานคร 
- ทิศตะวันตก ติดต่อ  จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดราชบุรี 

 

1.2 สภาพภูมิอากาศ 

จังหวัดสมุทรสาคร มีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบฝนเมืองร้อน เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมบก ลมทะเล 

และมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่าน ในช่วงฤดูร้อน จึงท้าให้มีความชื นในอากาศสูง มีฝนตกปานกลาง   
 

ตารางท่ี 1-1  สภาพภูมิอากาศของจังหวัดที่มีพื นที่อยู่ในบริเวณลุ่มน ้าท่าจีน 
ข้อมูลภูมิอากาศที่ส าคัญ หน่วย ค่าเฉลี่ยรายปี 
 อุณหภูมิอากาศ  องศาเซลเซียส 27.8 
 ความชื นสัมพัทธ์  เปอร์เซ็นต์ 75.9 
 ความเร็วลมผิวพื น  น๊อต 2.1 
 อัตราการระเหย  มิลลิเมตร/เดือน 143.2 
 ปริมาณฝน  มิลลิเมตร/ปี 998.1 
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1.3 สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 จังหวัดสมุทรสาคร มีเนื อที่ทั งหมดประมาณ 512,473 ไร่ ตั งอยู่ในเขตลุ่มน ้าท่าจีน ลุ่มน ้ากลองและลุ่มน ้า
เจ้าพระยา ดังแสดงในรูปที่ 1-1 มีรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดิน ดังนี  
1.3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ้าแนกได้เป็นสถานที่เพาะเลี ยงสัตว์น ้า 157,142 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 30.66 ของ
จังหวัด  พื นที่การเกษตรทั งหมดประมาณร้อยละ 29.05 ของจังหวัด  การเกษตรส่วนใหญ่เป็นไม้ผลร้อยละ 78.76 ของ
พื นที่เกษตรกรรม รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1-2 และรูปที่ 1-2 
 
ตารางท่ี 1-2 การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร 

ประเภทการใช้ที่ดิน 
รวมเนื อที ่(ไร่) 

ไร่ ร้อยละ 

สถานที่เพาะเลี ยงสัตว์น ้า 157,142 30.66 

พื นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 133,973 26.14 

ไม้ผล 117,293 22.88 

พื นที่น ้า 22,237 4.33 

พื นทีป่่า 21,851 4.26 

พืชสวน 18,269 3.56 

พื นทีเ่บ็ดเตล็ด 15,504 3.02 

พื นที่ลุ่ม 12,689 2.47 

พื นที่นา 12,532 2.44 

ไม้ยืนต้น 611 0.11 

พืชน ้า 191 0.03 

พืชไร่ 103 0.02 

ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี ยงสัตว์ 80 0.01 

รวม 512,473 100.00 
ที่มา : Agri Map (2561) 
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1.3.2 ทรัพยากรดิน 

            จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนาที่ดิน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สามารถจ้าแนกกลุ่มดินประเภทต่าง ๆ ซึ่งพบว่าดินส่วนใหญ่เป็นประเภทดินในที่ราบ
ลุ่ม มีเนื อที่ร้อยละ 59.22 ของจังหวัด แสดงในตารางที่ 1-3 และรูปที ่1-3 
 
 ตารางท่ี 1-3 จ้าแนกกลุ่มดินที่พบในจังหวัดสมุทรสาคร 

ประเภท พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ 
ดินในพื นท่ีราบลุ่ม 320,834 59.22 
พื นที่เบ็ดเตล็ด 220,901 40.77 

 ที่มา : Agri Map (2561) 

 

1.4 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
1.4.1  ประชากร  

ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดสมุทรสาครมีจ้านวนครัวเรือนทั งหมด 329,190 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 
10,164 ครัวเรือน จ้านวนประชากรรวมทั งสิ น 568,465 คน แนวโน้มจ้านวนประชากรในอนาคตของจังหวัด
สมุทรสาคร เมื่อท้าการค้านวณอัตราการเจริญเติบโตของประชากรเพ่ือประมาณการจ้านวนประชากรในอนาคตอีก 
20 ปีข้างหน้าโดยใช้ปี พ.ศ.2560 เป็นปีฐาน พบว่า ประชากรในจังหวัดสมุทรสาครมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย
ร้อยละ 46.90 ซึ่งมีผลท้าให้ในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2580) จ้านวนประชากรจะเพ่ิมขึ นเป็น 835,130 คน 
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1-4 

ตารางท่ี 1-4 จ้านวนประชากรและการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดสมุทรสาคร 
พ.ศ. ประชากร (คน) 

2560 (ปัจจุบัน) 568,465 
2565 625,844 
2570 689,015 
2575 758,563 
2580 (อนาคต 20 ปี) 835,130 

 ที่มา : จากการคาดการณ์ประชากรด้วยแบบจ้าลองทวีก้าลัง (Exponential Model) โดยใช้ข้อมูลประชากรย้อนหลัง 10 ปี  
(พ.ศ.2551- พ.ศ.2560) ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2561 
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1.4.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และรายได้  

 ปี 2560 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสมุทรสาคร (GPP) มีมูลค่าเท่ากับ 366,207 ล้านบาท อยู่ในล้าดับที่ 
6 ของประเทศ และล้าดับที่ 6 ของภาคกลาง โดยมีสัดส่วนมูลค่านอกภาคการเกษตรร้อยละ 94.40 และภาคเกษตร
ร้อยละ 5.60   โดยมีรายได้เฉลี่ย 25,446 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
 
1.4.3   สภาพการเกษตร 

 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดสมุทรสาครมีจ้านวนครัวเรือนทั งหมด 329,190 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 

10,164 ครัวเรือน หรือร้อยละ 3.08 ของครัวเรือนทั งหมด ผลผลิตเฉลี่ยของพืชเศรษฐกิจที่ปลูกในจังหวัดสมุทรสาคร 

ดังแสดงในตารางที ่1-5 

 

ตารางท่ี 1-5 ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2558 - 2560 

พืชเศรษฐกิจ 
ผลผลิต 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
(กก. / ไร่) (กก. / ไร่) (กก. / ไร่) 

ข้าวนาปี 699 702 696 
ข้าวนาปรัง 647 629 691 

  ที่มา : ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 
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บทที่ 2 

สถานการณ์ด้านทรัพยากรน ้าและการพัฒนาในปัจจุบัน 
 

 2.1 ล้าน ้าและแหล่งน ้าตามธรรมชาติ 

จังหวัดสมุทรสาครมีแหล่งน้้าทั้งจากแม่น้้าล้าคลองธรรมชาติและคลองขุด มีระบบการชลประทานที่ดี  
แหล่งน้้าผิวดิน ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาครได้รับน้้าส่วนใหญ่จากแม่น้้าท่าจีนและแม่น้้าเจ้าพระยา มีโครงการเก็บน้้า
จากแหล่งน้้าในล้าคลองชลประทาน 10 สาย และคลองธรรมชาติกว่า 170 สาย แม่น้้าล้าคลองที่ส้าคัญได้แก่ 

แม่น ้าท่าจีน เป็นแม่น้้าสายส้าคัญสายหลักของจังหวัดสมุทรสาคร ไหลผ่านตอนกลางของพ้ืนที่จังหวัดยาว
ประมาณ 70 กิโลเมตร แยกออกจากแม่น้้าเจ้าพระยาที่บ้านปากคลองมะขามเฒ่า  อ้าเภอ วัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 

เรียกว่าแม่น้้ามะขามเฒ่า แล้วไหลคดเคี้ยวไปตามแนวเหนือใต้ขนานกับแม่น้้าเจ้าพระยา  ผ่านจังหวัดสุพรรณบุรี 
เรียกว่าแม่น้้าสุพรรณ ผ่านจังหวัดนครปฐม เรียกแม่น้้านครไชยศรี ผ่านอ้าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เรียก
แม่น้้าท่าจีน แล้วไหลลงสู่อ่าวไทย ที่ต้าบลท่าฉลอม อ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

คลองมหาชัย เป็นคลองที่เชื่อมระหว่างแม่น้้าท่าจีนกับแม่น้้าเจ้าพระยา เริ่มจากแม่น้้าท่าจีนที่ต้าบล
มหาชัย  อ้าเภอเมืองสมุทรสาคร  ไหลผ่านคลองด่าน  คลองบางหลวง  สายหนึ่งออกสู่แม่น้้าเจ้าพระยาที่
ปากคลองตลาด และอีกสายหนึ่งผ่านสถานีต้ารวจบางขุนเทียนออกไปทางดาวคะนอง  และ ไหลลงสู่แม่น้้า
เจ้าพระยาที่ถนนตก ระยะทางยาวประมาณ 13 กิโลเมตร 

คลองพิทยาลงกรณ์ เป็นคลองที่เชื่อมระหว่างแม่น้้าท่าจีนกับแม่น้้าเจ้าพระยา  เริ่มจาก แม่น้้าท่าจีนที่
อ้าเภอเมืองสมุทรสาคร ไหลออกสู่แม่น้้าเจ้าพระยาท่ีจังหวัดสมุทรปราการ ระยะทางยาวประมาณ 27 กิโลเมตร 

คลองสุนัขหอน เป็นคลองที่เชื่อมระหว่างแม่น้้าท่าจีนกับแม่น้้าแม่กลองเริ่มจากแม่น้้าท่าจีนอ้าเภอเมือง
สมุทรสาคร ไหลออกสู่แม่น้้าแม่กลองที่จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทางยาวประมาณ 20 กิโลเมตร 

คลองภาษีเจริญ เป็นคลองท่ีเชื่อมระหว่างแม่น้้าท่าจีนกับแม่น้้าเจ้าพระยา เริ่มจากแม่น้้า ท่าจีนทางตอนใต้
ของวัดอ่างทอง อ้าเภอกระทุ่มแบน ไหลออกสู่แม่น้้าเจ้าพระยาที่เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ระยะทางยาวประมาณ 

25 กิโลเมตร 

คลองบางยาง เริ่มจากแม่น้้าท่าจีนที่ต้าบลบางยาง อ้าเภอกระทุ่มแบน ไหลไปเชื่อมคลองด้าเนินสะดวกที่
ประตูน้้าบางยาง อ้าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 

คลองด้าเนินสะดวก เริ่มจากประตูน้้าบางยาง ไหลผ่านอ้าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไหลผ่านอ้าเภอ
ด้าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และอ้าเภอบางคณที จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทางยาวประมาณ 38 กิโลเมตร 
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2.2 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่มีในปัจจุบัน 

 จังหวัดสมุทรสาครมีโครงการขนาดใหญ่ โครงการชลประทานขนาดกลางและขนาดเล็กประเภทต่าง ๆ ที่
ด้าเนินการแล้วจ้านวนรวมทั้งสิ้น 13 แห่ง  พ้ืนที่ชลประทาน 266,000 ไร่ รายละเอียดตามตารางที่ 2-1 และรูปที่ 2-
1  โดยมีรายละเอียด ตามตารางที่ 2-2 
 

รูปที ่2-1 ลุ่มน้้าและระบบล้าน้้า จังหวัดสมุทรสาคร 
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ตารางท่ี 2-1 โครงการชลประทานที่มีอยู่ในปัจจุบัน จังหวัดสมุทรสาคร 

 

 

 

 

 

ประเภท ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม

1.อ่างเก็บน ้า

  - จ้านวน (แห่ง) -              

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) -              

  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) -              

2.แก้มลิง

  - จ้านวน (แห่ง) 1                1                 

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) -              

  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) -              

3.ฝาย

  - จ้านวน (แห่ง) -              

  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) -              

4.ปตร.

  - จ้านวน (แห่ง) 1 4                5                 

  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) 266,000 266,000        

5.สถานีสูบน ้า

  - จ้านวน (แห่ง) -              

  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) -              

6.ระบบส่งน ้า

  - จ้านวน (แห่ง) -              

  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) -              

7.ระบบระบายน ้า

  - จ้านวน (แห่ง) 1 1                 

  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) -              

8.อ่ืน ๆ

  - จ้านวน (แห่ง) 6                6                 

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) -              

  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) -              

รวมทุกประเภท

  - จ านวน (แห่ง) 2                1                10               13               

  - ความจ ุ(ล้าน ลบ.ม.) -             -             -              -              

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 266,000       -             -              266,000        
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ตารางท่ี 2-2 โครงการชลประทานที่มีในปัจจุบัน จังหวัดสมุทรสาคร 

ที่ โครงการ ต้าบล อ้าเภอ 
ความจ ุ

พื้นที่
ชลประทาน 

ปีก่อสร้าง 

(ล้าน ลบ.
ม.) 

(ไร่) เร่ิม เสร็จ 

1  
โครงการส่งน้า้และบ้ารุงรักษา 
ภาษีเจริญ 

ตลาด 
กระทุ่มแบน 

กระทุ่มแบน  -  266,000  2445  2450  

2  

โครงการสนามชัย อัน
เนื่องมาจาก 
พระราชดา้ริ 

-  -  -  -  -  -  

3 แก้มลิงมหาชัย - - - - - - 
 รวม   - 266,000   

 

2.3 สถานการณ์น ้าของจังหวัด 

2.3.1 สถานการณ์ด้านการขาดแคลนน ้าและภัยแล้ง 

 จากข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งของจังหวัดสมุทรสาคร  โดยกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2556 ตามรูปที่ 2-3 พบว่า
พ้ืนที่ประมาณร้อยละ 50 มีปัญหาภัยแล้งในระดับต่้า บริเวณอ้าเภอเมืองสมุทรสาคร อ้าเภอกระทุ่มแบน  อ้าเภอ
บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาครไม่มีพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งระดับปานกลางและระดับสูง ดังแสดงในรูปที่ 2-3 
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2.3.2 สถานการณ์ด้านน ้าท่วมและอุทกภัย 

 สภาพการเกิดอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสาครทั้งหมดเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดน้้าท่วมในระดับปานกลาง
สาเหตุหลักที่ท้าให้เกิดน้้าท่วมได้แก่ น้้าทะเลหนุนสูงขึ้นท้าให้ระดับน้้าในพ้ืนที่สูงขึ้น  คลองสาขาในพ้ืนที่มีจ้านวน
มากเวลาเกิดน้้าไหลบ่าระบายไม่ทันจะเกิดน้้าท่วมบริเวณใกล้คลอง   ในพ้ืนที่มีอาคารสิ่งก่อสร้างกีดขวางการไหล
ของน้้าท้าให้เกิดการระบายช้าจะเกิดน้้าท่วมในบริเวณท่ัวพ้ืนที่เป็นต้น 

 จากข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้้าท่วมซ้้าซากของจังหวัดสมุทรสาคร  โดยส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GISDA)  พ.ศ. 2556   พบว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดมีพ้ืนที่เสี่ยงน้้าท่วมปานกลาง โดยความ
เสี่ยงและความรุนแรงส่วนมากจะอยู่ริมสองฝั่งแม่น้้าสายหลัก  ดังแสดงในรูปที ่2-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจัดท้าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน ้าระดับจังหวัด                                                                                                                        บทที่ 2 
จังหวัดสมุทรสาคร                                                                                                      สถานการณ์ด้านทรัพยากรน า้และการพัฒนาในปัจจุบัน 

ส้านักบริหารโครงการ  กรมชลประทาน                                                                                                                                                                    

2-8 

 

 

 
  

รูป
ที ่

2-
4 

พื้น
ที่เ

สี่ย
งต

่อก
าร

เกิ
ดน

้้าท
่วม

ซ้้า
ซา

ก 
จัง

หว
ัดส

มุท
รส

าค
ร (

ที่ม
า :

 G
ISD

A 
 25

56
) 

  

 



โครงการจัดท้าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน ้าระดับจังหวัด                                                                                                                        บทที่ 2 
จังหวัดสมุทรสาคร                                                                                                      สถานการณ์ด้านทรัพยากรน า้และการพัฒนาในปัจจุบัน 

ส้านักบริหารโครงการ  กรมชลประทาน                                                                                                                                                                    

2-9 

 ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ ได้ก้าหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้้าอย่างเป็น
ระบบ (Area Base) ทั่วประเทศรวม 66 พ้ืนที่ โดยวิเคราะห์จากปัญหา ความถี่ ความรุนแรง ความเสียหาย โดย
ครอบคลุมปัญหาน้้าแล้ง น้้าท่วม น้้าเค็มรุกล้้า รวมถึงการรองรับพ้ืนที่ส้าคัญ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 ในส่วนของจังหวัดสมุทรสาครพ้ืนที่ เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้้าอย่างเป็นระบบ (Area 
Base) จ้านวน 1 พื้นที่ ได้แก่พ้ืนจังหวัดที่น้้าเค็มรุกล้้า ประมาณ 122,632 ไร่ โดยน้้าเค็มจากอ่าวไทยรุกล้้าเข้าทาง
แม่น้้าท่าจีน ทางอยู่ทางตอนกลางด้านใต้ของจังหวัด ไปตามล้าน้้าแม่น้้าท่าจีน ยาวไปถึงจังหวัดนครปฐม ดังแสดง
ในรูปที่ 2-3 
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บทที่ 3 

ความต้องการใช้น ้า 

การศึกษาและประเมินความต้องการใช้น ้า มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบปริมาณน ้าที่ต้องการส้าหรับ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะท้าให้เห็นภาพรวมของความต้องการน ้าทั งหมดและเมื่อน้าไป
เปรียบเทียบกับปริมาณน ้าต้นทุนและการพัฒนาที่มีอยู่ในปัจจุบันจะท้าให้ทราบสถานการณ์ของปัญหาและน้าไป
ประกอบในการพิจารณาก้าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม ทั งมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างและการบริหาร
จัดการ นอกจากนี ยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรน ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

 ในการศึกษาความต้องการใช้น ้าของจังหวัดสมุครสาครครั งนี จะได้ประเมินความต้องการใช้น ้าจากกิจกรรม
หลักที่ส้าคัญ 4 ประเภท คือ ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค  ความต้องการน ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศน์
ท้ายน ้า ความต้องการน ้าเพ่ือการเกษตร และความต้องการน ้าเพ่ืออุตสาหกรรม สามารถสรุปตามตารางที่ 3-1 โดย
มีรายละเอียดดังนี  

3.1 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค 

 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคประเมินจากจ้านวนประชากรกับอัตราการใช้น ้าของประชากร
โดยท้าการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี ,10 ปี และ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้มของปริมาณประชากร 

โดยมีรายละเอียดดังนี  ความต้องการใช้น ้าเพ่ืออุปโภคบริโภคในปัจจุบัน  เท่ากับ 31.12 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และ
จะเพ่ิมเป็น 34.26 ,37.72 และ 45.72 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ในระยะ 5 ปี ,10 ปี และ 20 ปี ตามล้าดับ 

3.2 ความต้องการใช้น ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า 

 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า ประเมินโดยการเปรียบเทียบความต้องการน ้าเพ่ือรักษา
ระบบนิเวศท้ายน ้าของลุ่มน ้าหลัก จากรายงานโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน ้า และแบบจ้าลองน ้าท่วม
น ้าแล้ง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร  (สส.นก.) พ.ศ.2555 โดยเปรียบเทียบพื นที่ของจังหวัด
กาญจนบุรีกับพื นที่ลุ่มน ้าที่มีพื นที่ครอบคลุมจังหวัดสมุทรสาคร จากผลการประเมินความต้องการใช้น ้าเพ่ือรักษา
ระบบนิเวศท้ายน ้าจังหวัดสมุทรสาคร  เท่ากับ  14.79  ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 

3.3 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตร 

 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการเกษตรประเมินจากพื นที่เกษตรกรรมฤดูฝนและฤดูแล้งทั งในเขตชลประทาน
และนอกเขตชลประทาน กับอัตราการใช้น ้าเพ่ือการเพาะปลูกต่อไร่ โดยความต้องการน ้าเพ่ือการเกษตรในเขต
ชลประทานประเมินจากพื นที่ชลประทานที่มีในปัจจุบันและแผนในอนาคตจากการพัฒนาพื นที่ชลประทาน   ซึ่งฤดู
ฝนเพาะปลูกเต็มพื นที่ ส่วนฤดูแล้งพื นที่เพาะปลูกร้อยละ 50 ของพื นที่ชลประทาน  ความต้องการน ้าเพื่อการเกษตร
นอกเขตชลประทานประเมินจากพื นที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทานในปัจจุบัน  และคาดการณ์ว่าพื นที่เพาะปลูก
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โดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส้าคัญ  ผลการประเมินความต้องการใช้น ้าเพ่ือการเกษตรสรุปได้ดังนี  ความ
ต้องการใช้น ้าเพ่ือการเกษตร เท่ากับ 213.96 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  และความต้องการน ้าเพ่ือการเกษตรจะคงที่ใน
ระยะ 5 ปี ,10 ปีและ 20 ปี เนื่องด้วยเขตพื นที่จังหวัดสมุทรสาครไม่เหมาะแก่การท้าการเกษตรจากการรุกล ้าของ
น ้าเค็มและปัจจัยอ่ืนๆ แต่ยังคงมีการท้าการเกษตรจากที่ผ่านมาและไม่มีแนวโน้มว่าจะเพ่ิมขึ น 

3.4 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุตสาหกรรม 

 กรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมได้ท้าการประเมินความต้องการน ้าเพ่ือการ
อุตสาหกรรมเป็นรายจังหวัด โดยประเมินจากจ้านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ขึ นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

กับอัตราการใช้น ้าของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดต่าง ๆ แยกตามก้าลังการผลิต (ก้าลังม้า) รวมถึงอัตราการใช้น ้าของ
นิคมอุตสาหกรรมโดยคิดเป็นต่อพื นที่ โดยท้าการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี ,10 ปีและ 20 ปี จากการ
วิเคราะห์แนวโน้มของการเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรมและแผนการพัฒนานิคมอุสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี  
ความต้องการใช้น ้าเพ่ืออุตสาหกรรม เท่ากับ 177.21 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพ่ิมเป็น 185.48 ,193.74 และ 

210.27 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 ปี ,10 ปี และ 20 ปี ตามล้าดับ 

ตารางท่ี 3 -1 ความต้องการน ้าด้านต่าง ๆ และการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดสมุทรสาคร 

 

 

 

ปัจจบัุน (พ.ศ.2560) 5 ปี  (พ.ศ.2565) 10 ปี (พ.ศ.2570) 20 ปี (พ.ศ.2580)

1 อุปโภค-บริโภค 31.12               34.26            37.72            45.72            

2 รักษาระบบนิเวศ 14.79               14.79            14.79            14.79            

3 การเกษตร

  - ในเขตชลประทาน 420.15              420.15           420.15           420.15           

  - นอกเขตชลประทาน 206.19-              206.19-           206.19-           206.19-           

  - รวม 213.96              213.96           213.96           213.96           

4 อุตสาหกรรม 177.21              185.48           193.74           210.27           

รวม 437.08              448.49           460.21           484.74           

ท่ี กิจกรรม
ความต้องการน ้า (ล้าน ลบ.ม./ปี)
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บทที่ 4 
แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

4.1 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

4.1.1 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 

แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าด้าเนินการโดยคณะกรรมการก้าหนดนโยบายและการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้า เดิมเรียกว่าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า  มีระยะเวลาของการด้าเนิน
แผนงานตามยุทธศาสตร์ 12 ปี (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2569) ปัจจุบันได้ท้าการปรับปรุงเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์
เดิมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) โดยส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ ใช้ชื่อว่า
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า แต่ยังคงมี 6 ด้าน ได้แก่ 

1)   การจัดการน ้าอุปโภคบริโภค 
2)   การสร้างความม่ันคงของน ้าภาคการผลิต 
3)    การจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย 
4)   การจัดการคุณภาพน ้า 
5)   การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นน ้า 
6)   การบริหารจัดการ 

4.1.2 ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2579) 

 กรมชลประทานมีวิสัยทัศน์คือ “องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความม่ันคงด้านน ้า (Water Security) เพ่ือ
เพ่ิมคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579”  โดยมีพันธกิจ ดังนี   

1)   พัฒนาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน ้าให้เกิดความสมดุล 
2)   บริหารจัดการน ้าอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม 
3)   ด้าเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน ้าตามภารกิจอย่างเหมาะสม 
4)   เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน ้า และการบริหารจัดการน ้า 

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี  

1)  การพัฒนาแหล่งน ้าและเพ่ิมพื นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน ้า (Basin–based Approach) 
2)  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน ้าอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้น ้า 
3)  การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน ้า 
4)  การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วม (Networking and Participation) ของทุกภาคส่วนในการ

บริหารจัดการน ้าชลประทานในระดับพื นที่ (Networking Collaboration Participation) 
5)  การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization) 
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4.1.3 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  

 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบไปด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสาคร 

และ สมุทรสงคราม  มีวิสัยทัศน์คือ “เป็นฐานการผลิตและบริการในภาคการเกษตร  อุตสาหกรรม อาหาร การ
ท่องเที่ยว ที่ได้มาตรฐานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”  และมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี  

1)   การสร้างต้นทุนทางทรัพยากรภาคเกษตรกรรมเพ่ือการลงทุน   
2)   สร้างความเชื่อมโยงการท่องเที่ยว การค้า และพื นที่เศรษฐกิจ 
3)   การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4)   เพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมและแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

4.1.4 ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาคร 

 วิสัยทัศน์จังหวัดสมุทรสาคร คือ “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรและอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยว
ทางเลือกใหม่ สังคมเป็นสุข” สร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  พัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันและสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตร ประมง ประมงแปรรูปและการบริการให้ได้มาตรฐานสากล  พัฒนา
คุณภาพชีวิต สังคม ชุมชนให้มีความเข้มแข็งและด้ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างปกติสุข โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี  

1) พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
2) ส่งเสริมภาคการผลิต การแปรรูปอาหาร และการบริการ สู่ตลาดสากล 
3) พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.2 แผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) 

 ในการจัดท้าแผนการด้าเนินการระดับจังหวัด  ได้น้าโครงการที่มีผลการศึกษา ส้ารวจ ออกแบบ และ
โครงการที่มีศักยภาพในการด้าเนินการ มาท้าการจัดเป็นแผนงานและงบประมาณ โดยมีแนวทางดังนี  

4.2.1 ระยะของแผนด้าเนินการ  

 การจัดระยะของแผนงาน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า  ซึ่งเป็นแผนด้าเนินการก่อสร้าง ดังนี  

- โครงการตามแผนระยะสั น เป็นโครงการที่มีแผนด้าเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 
- โครงการตามแผนระยะกลาง เป็นโครงการที่มีแผนด้าเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570 
- โครงการตามแผนระยะยาว เป็นโครงการที่มีแผนด้าเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2571 - พ.ศ.2580 
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4.2.2 การจัดล้าดับความส้าคัญของโครงการ มีแนวทางดังนี  

 - เป็นโครงการที่มีความพร้อมด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมและสามารถด้าเนินการก่อสร้างได้ทันที่ 
- เป็นโครงการพระราชด้าริ 
- มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  

ตอบสนองการแก้ไขปัญหาเชิงพื นที่ (Area base) 
- เป็นโครงการที่สามารถแก้ไขได้ทั งปัญหาขาดแคลนน ้า และน ้าท่วม 
- มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่้า 
- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง 

4.2.3 ผลการจัดท้าแผนงานโครงการ 

 กรมชลประทานได้จัดท้าแผนการพัฒนาการชลประทานในระดับลุ่มน ้า  โดยการวางแผนพัฒนาโครงการ
ชลประทานประเภทต่าง ๆ ทั งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงการปรับปรุงโครงการที่มีอยู่เดิม  
ทั ง 25 ลุ่มน ้าหลักทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาแหล่งเก็บกักน ้า พื นที่ชลประทาน และการป้องกันบรรเทา
น ้าท่วมและอุทกภัย ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้น   

 จังหวัดสมุทรสาคร มีโครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ  20 ปี 
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580)  ที่อยู่ในแผนด้าเนินการ จ้านวน 75 โครงการ เป็นโครงการขนาดใหญ่ 2 โครงการ เป็น
โครงการขนาดกลาง 9 โครงการ และขนาดเล็ก 64 โครงการ  หากด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั งหมด จะสามารถ
สนับสนุนภาคเกษตร ประมง อุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ นตามแผนยุทธศาตร์จังหวัด ใช้วงเงินรวม 

33,879.96ล้านบาท ดังแสดงตามตารางท่ี 4-1 
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ตารางท่ี 4 -1 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดสมุทรสาคร  
                     จ้าแนกตามขนาดและระยะด้าเนินการ 

 
 
 
 

ระยะส้ัน ระยะกลาง ระยะยาว รวม 20 ปี

(2561-2565) (2566-2570) (2571-2580) (2561-2580)

1. ขนาดใหญ่

  - จ านวน (โครงการ) 2                2                

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) -              

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) -              

  - วงเงิน (ล้านบาท) 12,371.64      12,371.64      

2. ขนาดกลาง

  - จ านวน (โครงการ) 6                3                -              9                

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) -              -              -              -              

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) -              -              -              -              

  - วงเงิน (ล้านบาท) 1,301.49       5,049.07       -              6,350.56       

3. ขนาดเล็ก

  - จ านวน (โครงการ) 41               23               -              64               

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) -              -              -              -              

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) -              -              -              -              

  - วงเงิน (ล้านบาท) 862.06         14,295.70      -              15,157.76      

รวมทุกขนาด

  - จ านวน (โครงการ) 47               26               2                75               

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) -              -              -              -              

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) -              -              -              -              

  - วงเงิน (ล้านบาท) 2,163.55       19,344.77     12,371.64     33,879.96     

ขนาดโครงการ

แผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี
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 จากแผนการพัฒนาดังกล่าว สามารถจ้าแนกออกเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักในการตอบสนองแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า  ในยุทธศาสตร์ที่ 2 และยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นจ้านวน 28 และ 47 

โครงการ ตามล้าดับ ดังตารางที่ 4-2  อย่างไรก็ตาม พบว่าโครงการหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการประเภท 
อ่างเก็บน ้า มีลักษณะเป็นโครงการที่สามารถตอบสนองได้ทั ง  2 ยุทธศาสตร์ สามารถแก้หรือบรรเทาได้ทั งการ 
ขาดแคลนน ้าและน ้าท่วม 

 

ตารางท่ี 4 -2 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดมสมุทรสาคร จ้าแนกตามยุทธศาสตร์น ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน (โครงการ) วงเงิน (ล้านบาท) จ านวน (โครงการ) วงเงิน (ล้านบาท) จ านวน (โครงการ) วงเงิน (ล้านบาท)

ขนาดใหญ่ 2               12,371.64    2               12,371.64    

ขนาดกลาง -            -                      9               6,356.56      9               6,350.56      

ขนาดเล็ก 28             6,224.96               36             8,932.80      64             15,157.76    

รวม 28             6,224.96               47             27,661.00    75             33,879.96    

ขนาดโครงการ
รวม

ยุทธศาสตร์ท่ี 2

(การสร้างความม่ันคงของน้ า

ภาคการผลิต -เกษตรและอุตสาหกรรม)

ยุทธศาสตร์ท่ี 3

(การจัดการน้ าท่วมและอุทกภัย)
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วงเงิน

(ล้านบาท)

ขนาดใหญ่

1 งานก่อสร้างอุโมงค์ระบายน ้า ขนาด เส้นผู่นย์กลาง 4.00 ม. ใต้คลองแนวลิขิต 1 (ระยะทาง 7.271 กม.) กระทุ่มแบน 2570 2573 4096.64

2  งานอุโมงค์ระบายน ้าใต้คลองบางน ้าจืด 2570 2573 8275.00

ขนาดกลาง

1 ปรับปรุงคลองภาษีเจริญ ช่วงจาก สน.กระทุ่มแบน - คลองบางน ้าจืด (ระยะทาง 11.315  กม.) Zone 7 กระทุ่มแบน 2564 2565 22.83

2 ปรับปรุงคลองส่ีวาตากล่อม-คลองบางน ้าจืด  (ระยะทาง  11.57  กม.) Zone 8 กระทุ่มแบน 2566 2567 1140.95

3 งานปรับปรุงคลองระบายน ้า ZONE 9  พื นท่ีตั งแต่คลองมหาชัย-ค.สนามชัยถึงค.พิทยาลงกรณ์ 2566 2567 1627.79

4 งานอาคารบังคับน ้า/ระบายน ้าตามแนวคลอง (ก่อสร้างใหม่) 2567 2568 2280.33

7 งานปรับปรุงช่องลัดบางม่วง (คลองดินขุด รักษาสภาพร่องน ้า)ผันน ้าเล่ียงเมืองสุพรรณเหนือ ปตร.โพธ์ิพระยา กระทุ่มแบน 2564 2565 3.00

8 โครงการป้องกันน ้าท่วมและเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน ้า บริเวณคลองสามง่าม และคลองสุขส้าราญ สวนส้ม บ้านแพ้ว 2561 2562 200.00

9 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพสถานีสูบน ้าภาษีเจริญ ตลาดกระทุ่ม

แบน

กระทุ่มแบน 2561 2563 524.61

10 ก่อสร้างคันกั นน ้าตั งแต่ประตูระบายน ้าคลองรางจันทร์, ประตูระบายน ้าคลองนิคม 2 ถึงคลองพรหมแดน นาโคก เมือง 2565 2565 250.00

11 โครงการประตูระบายน ้าและสถานีสูบน ้าคลองอ้อมตัน จังหวัดสมุทรสาคร บ้านเกาะ เมือง 2563 2564 301.05

รวม 18722.20

ปีแล้วเสร็จท่ี โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสร้าง

พ้ืนท่ี ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

1 ก่อสร้าง ปตร.คลองโรงเหล็ก 1 แห่ง สวนส้ม บ้านแพ้ว 2561 2561 8

2 ก่อสร้าง ทรบ.คลองนายสุชิน 1 แห่ง สวนส้ม บ้านแพ้ว 2561 2561 8

3 ก่อสร้างก้าแพงป้องกันตล่ิงริมแม่น ้าท่าจีน มหาชัย เมือง 2562 2562 18

4 ก่อสร้างก้าแพงป้องกันตล่ิงบริเวณเหนือและท้ายคลองอ้อมโรงหีบ บ้านเกาะ เมือง 2562 2562 25

5 ทรบ. คลองยายพ่วง 1 แห่ง สวนส้ม บ้านแพ้ว 2562 2562 8

6 ทรบ. คลองนายเจริญชัย 1 แห่ง สวนส้ม บ้านแพ้ว 2562 2562 8

7 ทรบ. คลองปีกนก 1 แห่ง ท่าทราย เมือง 2562 2562 8

8 ทรบ. คลองมลิวัลย์ 1 แห่ง สวนส้ม บ้านแพ้ว 2562 2562 8

9 ปตร. สน. คลองวัดเกตุมดีศรีวราราม เมือง กาหลง 2563 2563 50

10 ปตร.คลองตาเฉย เมือง โคกขาม 2563 2563 35

11 ทรบ. คลองนิคม1 1 แห่ง นาโคก เมือง 2564 2564 9

12 ทรบ. คลองนิคม2 1 แห่ง นาโคก เมือง 2564 2564 9

13 ทรบ. คลองนาโคก 1 แห่ง นาโคก เมือง 2564 2564 9

14 ทรบ. คลองตาก้าน 1 แห่ง กาหลง เมือง 2564 2564 9

15 ปรับปรุงค.หัวกระบือ - ค.ขุนราชพินิจใจ  (ระยะทาง  14.60  กม.) บางขุนเทียน 2564 2564 20.26

16 ก่อสร้างปตร.คลองสหกรณ์สาย 3 (2) (ข้างคลองฝ่ังขวา) (กม.4+380) เมือง 2564 2564 46.21

17 ก่อสร้างปตร.คลองสหกรณ์สาย 2 (ข้างคลองฝ่ังขวา) (กม.6+130) เมือง 2564 2564 46.21

18 ก่อสร้างปตร.คลองสหกรณ์สาย 1 (ข้างคลองฝ่ังขวา) (กม.7+390) เมือง 2565 2565 46.21

19 ก่อสร้างปตร.คลองสหกรณ์สาย 4(2) (ข้างคลองฝ่ังซ้าย) (กม.2+900) เมือง 2565 2565 46.21

20 ก่อสร้างปตร.คลองตะวันออกน้อย (ข้างคลองฝ่ังซ้าย) (กม.3+470) เมือง 2566 2566 46.21

21 ก่อสร้างปตร.ข้างคลองแสมด้า (ข้างคลองฝ่ังซ้าย) (กม.5+570) เมือง 2566 2566 46.21

ท่ี
ต าบล อ าเภอโครงการ ปีแล้วเสร็จปี ก่อสร้าง

 
ตารางท่ี 4 -3 แผนงานโครงการขนาดกลางและขนาดใหญ่ ระยะ 20 ปี จังหวัดสมุทรสาคร 
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ตารางท่ี 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดสมุทรสาคร  (ต่อ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ้ืนท่ี ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)
22 ก่อสร้างปตร.คลองหน่ึง (ข้างคลองฝ่ังซ้าย) (กม.6+760) เมือง 2567 2567 46.21

23 ก่อสร้างปตร.คลองสหกรณ์สาย 1(2) (ข้างคลองฝ่ังซ้าย) (กม.7+480) เมือง 2567 2567 46.21

24 ปตร.คลองยายหลีฝ่ังใต้ บางยาง กระทุ่มแบน 2561 2561 15

25 ปตร.ปลายคลองหม่ืนปรารมย์ นาดี เมือง 2561 2561 15

26 ปรับปรุง ปตร.คลองยายหลีฝ่ังเหนือ บางยาง กระทุ่มแบน 2562 2562 15

27 ปรับปรุง ปตร.ปากคลองท่าตอ บางยาง กระทุ่มแบน 2562 2562 15

28 ปรับปรุง ปตร.ปลายคลองท่าตอ บางยาง กระทุ่มแบน 2562 2562 15

29 ปรับปรุง ปตร.ปลายคลองโต้ล้ง สวนหลวง กระทุ่มแบน 2563 2563 15

30 ปรับปรุง ปตร.ปลายคลองแคราย คอกกระบือ เมือง 2563 2563 18

31 ปรับปรุงสถานีสูบน ้า ปตร.กระทุ่มแบน (แป๊ะกง) กระทุ่มแบน กระทุ่มแบน 2565 2565 24

32 ปรับปรุงสถานีสูบน ้า ปตร.บางน ้าจืด พันท้ายนรสิงห์ เมือง 2566 2566 16

33 ปรับปรุงสถานีสูบน ้า ปตร.คอกกระบือ โคกขาม เมือง 2566 2566 10

34 ปรับปรุงสถานีสูบน ้า ปตร.บางพระ กระทุ่มแบน กระทุ่มแบน 2567 2567 14

35 ก้าแพงป้องกันน ้าท่วมท้ายสถานีสูบน ้า ปตร.บางน ้าจืด พันท้ายนรสิงห์ เมือง 2561 2561 35

36 ก้าแพงป้องกันน ้าท่วมจากสถานีสูบน ้า ปตร.บางพระ บางยาง กระทุ่มแบน 2562 2562 15

37 อาคารบังคับน ้าคลองแต้จ๋ิว บางยาง กระทุ่มแบน 2561 2561 12.75

38 งานปรับปรุงปตร.คลองเจ๊กเพชรพร้อมสถานีสูบน ้า ท่าทราย เมือง 2563 2563 25

39 อาคารบังคับน ้าคลองหลิมไหล บางยาง กระทุ่มแบน 2564 2564 12.469

40 ปตร.คลองยายกล่อม บางยาง กระทุ่มแบน 2564 2564 15

41 ก่อสร้าง ปตร.ไหหล้า ท่าเสา กระทุ่มแบน 2564 2564 30

42 ก่อสร้าง ปตร.บางกรูด ท่าเสา กระทุ่มแบน 2564 2564 30

43 ก่อสร้าง ปตร.ตาเพชร ท่าเสา กระทุ่มแบน 2564 2564 30

44 อาคารบังคับน ้าคลองจ๋ิวตัน บางยาง กระทุ่มแบน 2565 2565 12.74

45 ก้าแพงป้องกันน ้าท่วมหน้าสถานีสูบน ้าส่ีวาพาสวัสด์ิ บ้านเกาะ เมือง 2565 2565 15

46 ปรับปรุงคลองส่ีวาตากล่อม-คลองบางน ้าจืด  (ระยะทาง  11.57  กม.) เมือง 2564 2566 1140

ปี ก่อสร้าง ปีแล้วเสร็จ
ท่ี

โครงการ ต าบล อ าเภอ
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ตารางท่ี 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดสมุทรสาคร  (ต่อ) 

 
 
 
 

 

 

พ้ืนท่ี ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

47 ปรับปรุงคลองโคกขาม  (ระยะทาง  8.12  กม.) พันท้ายนรสิงห์ เมือง 2564 2566 1022.56

48 ปรับปรุงคลองแสมด้า  (ระยะทาง  9.48  กม.) พันท้ายนรสิงห์  เมือง 2564 2566 568.62

49 ก่อสร้างสถานีสูบน ้า และ ปตร.ปลายคลองแสมด้า (กม.8+900) พันท้ายนรสิงห์ เมือง 2564 2566 984.46

50 ปรับปรุงคลองส่ีวาตากล่อม-คลองบางน ้าจืด  (ระยะทาง  11.57  กม.)  เมือง 2564 2566 1140.95

51 ปรับปรุงคลองโคกขาม  (ระยะทาง  8.12  กม.) พันท้ายนรสิงห์ เมือง 2564 2566 1022.56

52 ปรับปรุงคลองแสมด้า  (ระยะทาง  9.48  กม.) พันท้ายนรสิงห์  เมือง 2564 2566 568.62

53 ก่อสร้างสถานีสูบน ้า และ ปตร.ปลายคลองแสมด้า (กม.8+900) พันท้ายนรสิงห์ เมือง 2564 2566 984.46

54 งานก่อสร้างอาคารรับน ้าต้นทาง (บริเวณคลองภาษีเจริญ) สวนหลวง กระทุ่มแบน 2564 2566 319.89

55 งานก่อสร้างช่องทางลง (SERVICE SHAFT) จ้านวน 2 แห่ง กระทุ่มแบน 2564 2566 257.98

56 งานก่อสร้างอาคารทิ งน ้าคลองสนามชัย (ห่างคลองสนามชัย 200 ม. จ้านวน 1 แห่ง) พันท้ายนรสิงห์ เมือง 2564 2566 154.78

57 ปตร.คลองดอนสะแก โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาด้าเนินสะดวก โรงเข้ บ้านแพ้ว 2563 2563 25

58 สถานีสูบน ้า ปตร.D4 จ้านวน 1 แห่ง โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาด้าเนินสะดวก โรงเข้ บ้านแพ้ว 2563 2563 35

59 เข่ือนป้องกันตล่ิงคลองระบายน ้า D7 ชัยมงคล เมือง 2564 2567 738

60 เข่ือนป้องกันตล่ิงคลองด้าเนินสะดวกพร้อมทางเท้า ระยะทาง 21.000 กม. สวนส้ม บ้านแพ้ว 2564 2568 4128

61 แก้มลิงบางยาง สวนส้ม บ้านแพ้ว 2564 2564 20

62 เข่ือนป้องกันตล่ิงคลองระบายน ้า D2 โรงเข้ บ้านแพ้ว 2565 2567 510

63 เข่ือนป้องกันตล่ิงคลองท่าแร้ง บ้านบ่อ เมือง 2566 2566 34

64 เข่ือนป้องกันตล่ิงคลองระบายน ้า D3 โรงเข้ บ้านแพ้ว 2566 2568 495

รวม -            15,156.78       

ท่ี
โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสร้าง ปีแล้วเสร็จ
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บทที่ 5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุป 

 จังหวัดสมุทรสาคร มีพ้ืนที ่512,473 ไร่  เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 170,659 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 29.05 พ้ืนที่
จังหวัด โดยในพ้ืนที่เกษตรกรรมดังกล่าวมีการพัฒนาเป็นพ้ืนที่ชลประทานแล้ว 266,000 ไร่ เพียงพอต่อความต้องการ
เพ่ิมพ้ืนทีช่ลประทานในเขต  

 โครงการพัฒนาแหล่งน้้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ  20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.
2580)  ที่อยู่ในแผนด้าเนินการ จ้านวน 75 โครงการ เป็นโครงขนาดใหญ่ 2 โครงการ โครงการขนาดกลาง 9 โครงการ 

และขนาดเล็ก 64 โครงการ  หากด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั้งหมด จะสามารถสนับสนุนภาคเกษตร ประมง 

อุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นตามแผนยุทธศาตร์จังหวัด  ใช้วงเงินรวม 33,879.96 ล้านบาท โดยสามารถ
สรุปตามระยะด้าเนินการได้ดังนี้ 

 1) โครงการตามแผนระยะสั้น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 

 มีโครงการที่ด้าเนินการตามแผนระยะสั้น 47 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง 6 โครงการและขนาดเล็ก 
41 โครงการ ใช้เงินงบประมาณส้าหรับโครงการในแผนระยะสั้น 2,163.55 ล้านบาท 

 2) โครงการตามแผนระยะกลาง (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) 

 มีโครงการที่ด้าเนินการตามแผนระยะกลาง 26 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง 3 โครงการ และ
โครงการขนาดเล็ก 23  โครงการ ใช้เงินงบประมาณส้าหรับโครงการในแผนระยะกลาง 19,344.77 ล้านบาท 

 3) โครงการตามแผนระยะยาว (พ.ศ.2571 - พ.ศ.2580) 

 มีโครงการที่ด้าเนินการตามแผนระยะกลาง 2 โครงการ เป็นโครงการขนาดใหญ่ทั้งหมด ใช้เงินงบประมาณ
ส้าหรับโครงการในแผนระยะกลาง 12,371.64 ล้านบาท 

 

ตารางที ่5 -1 ผลสัมฤทธิ์ของแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดสมุทรสาคร  

พ้ืนทีช่ลประทานทีเ่พ่ิมข้ึน รวมพ้ืนทีช่ลประทานทัง้หมด

ตามแผนหลักการพัฒนา เม่ือส้ินแผน 20 ปี

การชลประทาน 20 ปี

(ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่)

512,473 170,695 266,000 266,000

พ้ืนทีจั่งหวัด พ้ืนทีเ่กษตรกรรม พ้ืนทีช่ลประทานปัจจุบัน
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5.2 ข้อเสนอแนะ 

 ในรายละเอียดของแผนงานเป็นรายโครงการนั้นมีความแตกต่างกันในเรื่องของสถานภาพ  ความพร้อม 

ปัญหาอุปสรรค แตกต่างกันออกไป เช่น บางโครงการมีความพร้อมในเชิงเทคนิควิศวกรรมแต่ยังติดปัญหาด้านสังคม 

บางโครงการอาจเข้าข่ายต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือการขอใช้พ้ืนที่ส้าหรับบางโครงการที่มี พ้ืนที่
ด้าเนินการอยู่ในเขตอนุรักษ์ต่าง ๆ เช่น พ้ืนที่ชุ้มน้้าชายฝั่งทะเล พ้ืนที่ป่าชายเลน พ้ืนที่น้้าเค็มรุกล้้า เป็นต้น 

 แนวทางการขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี  จ้าเป็นต้องผ่านกระบวนการสร้าง
การรับรู้ สร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน  การวางแผน
เตรียมความพร้อมตั้งแต่การศึกษา ส้ารวจ ออกแบบ จัดหาที่ดิน ต้องมีความสอดคล้องต่อเนื่อง การปรับแผนให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์หรือบริบทที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคตสามารถด้าเนินการได้ โดยควรค้านึงถึงเป้าหมายที่
ได้วางไว้เป็นส้าคัญ 

 


